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Avgifter för avfallsabonnemang i Malung-Sälens Kommun
Räkna ut din årliga avgift med hjälp avgifterna nedan
Grundavgifter per år
Permanentboende
Flerbostadshus/lägenheter
Fritidshus
1108
776

602

Hämtnings avgifter per år i A-område
Flerbostadshus
Permanentboende Fritidshus lägenheter
752
kompost varannan vecka
751
489
583
brännbart var 4 vecka
583
388
brännbart var 8 vecka
290
289

Hämtningsavgifter per år i B-område
Permanentboende
kompost varannan vecka 250
brännbart var 4 vecka
596

Fritidshus
200
555

Flerbostadshus
lägenheter
752
583

Fritidshus
201
124

Flerbostadshus
lägenheter
752
583

Hämtningsavgifter per år i C- och D-område
Permanentboende
kompost varannan vecka 491
brännbart var 4 vecka
303

Kommunens områdesindelning
Kommunen har delats in i olika områden för att möjliggöra att
borttransporten av hushållsavfall anpassas till det behov som finns för
respektive bebyggelse. Områdesindelning illustreras via kartan på sida 2.
A-områden
Området är ett tätortsområden och består till största del av permanentbostäder
men fritidsbostäder förekommer.
B-områden
Turistområde där belastningen varierar under året. Består till största del av
fritidsbostäder. Störst belastning sker under vintern. Under sommarsäsongen
är belastningen lägre.
C-områden
Glesbygdsområden med hämtning efter särskilt markerade vägar, med
centrala uppsamlingsplats (CUS). Består av fritidsbostäder och permanentboende.
D-område
Glesbygdsområden med centrala uppsamlingsplatser (CUS).
Består till största del av fritidsbostäder.

Det här betalar du för!
Grundavgiften täcker
kostnaden för kommunens
återvinningscentraler,
hantering av farligt avfall,
fjärrtransport och
behandling av grovavfall,
avfallsplanering,
uppföljning, administration,
information och
kundservice.
Hämtningsavgiften täcker
kostnaden för insamling av
hushållsavfall, fjärrtransport
och behandling av
hushållsavfall samt
kostnader för kärl och
papperspåsar.
Särskilda abonnemang
Uppehåll i hämtning Vid
uppehåll i hämtning betalas
endast grundavgift.
Hemkompost Vid egen
hemkompostering betalas
grundavgift och hämtning
av brännbart avfall.
Gemensam behållare Delar
du kärl med närboende, så
betalar båda var sin
grundavgift, men ni betalar
bara en hämtningsavgift.
Annan överenskommen
plats för fritidshusägare
Vid överenskommen plats
betalas endast grundavgift.
Särskilda abonnemang
kräver skriftlig ansökan.
Blanketter finner du på
www.vamas.se/blanketter/avf
all__112
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